Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.KERG
drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne.
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustala się niniejszy Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.KERG,
zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez
aplikację GEO-INFO i.KERG, udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej
e-osrodek.szczecin.pl oraz warunki świadczenia tych usług.
3. Treść Regulaminu stanowi załącznik do umowy dotyczącej obsługi zgłoszeń prac
geodezyjnych lub kartograficznych drogą elektroniczną.
4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią
i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
II. Definicje.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Udostępniający – MODGiK Szczecin świadczące usługi droga elektroniczną.
2. Zgłaszający – wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który korzysta z
usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Udostępniającego.
3. Ustawa – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015
r . poz. 520).
4. Umowa - umowa dotycząca obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych
drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji GEO-INFO i.KERG.
III. Rodzaj i zakres świadczonych usług.
1. Udostępniający prowadzi internetową aplikację GEO-INFO i.KERG umożliwiającą
obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych.
2. Udostępniający świadczy usługi danych przestrzennych polegające na:
a) usłudze przeglądania,
b) usłudze wyszukiwania,
c) usłudze pobierania.
3. Świadczenie usług następuje za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
IV. Warunki świadczenia usług.
1. Do korzystania z usług, o których mowa w pkt. III niezbędne są:
a) dostęp do sieci internet,
b) posiadanie konta poczty elektronicznej,
2. Uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.KERG następuje po zawarciu przez
Zgłaszajacego umowy, o której mowa w pkt. I ust. 3 i osobistym odebraniu od
Udostępniającego identyfikatora i inicjującego hasła. Zgłaszający zobowiązany jest do
dokonania zmiany inicjującego hasła przy pierwszym logowaniu do aplikacji na hasło
własne.
3. Każdorazowe udostępnienie informacji związanych ze zgłoszeniami prac geodezyjnych i
kartograficznych złożonymi przez Zgłaszającego następuje po zalogowaniu się do
aplikacji GEO-INFO i.KERG z wykorzystaniem identyfikatora i własnego hasła, o
których mowa w ust. 2.
4. Zgłaszający zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych informacji wyłącznie w
ramach zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zgodnie z licencją.
V. Opłaty za świadczone usługi.
1. Dostęp do usług, o których mowa w pkt. III ust. 2 lit. a i b jest nieodpłatny.
2. Dostęp do usługi, o której mowa w pkt. III ust. 2 lit. c, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy,
jest odpłatny.
3. Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy opłata jest pobierana przed udostępnieniem materiałów.
4. Opłata jest uiszczana za pośrednictwem przelewów bankowych.
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji Zgłaszający powinien ten fakt zgłosić na adres
poczty elektronicznej modgik@um.szczecin.pl.
2. W przypadku zablokowania dostępu przez trzykrotne wpisanie błędnego identyfikatora
lub hasła, należy niezwłocznie przesłać informację o tym fakcie z adresu poczty
elektronicznej Zgłaszającego podanego w umowie na adres modgik@um.szczecin.pl.
Udostępniający, w godzinach pracy Urzędu Miasta Szczecin, niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o jego zablokowaniu odblokuje dostęp Zgłaszającego do świadczonych usług.
3. W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście do siedziby Udostępniającego z
dowodem tożsamości w celu uzyskania nowego hasła.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Udostępniający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej e-osrodek.szczecin.pl. O zmianie regulaminu
Zgłaszający zostaną każdorazowo powiadomieni pocztą elektroniczną na adres wskazany
we wniosku. Pierwsze skorzystanie z serwisu w celu obsługi zgłoszenia, po
opublikowaniu zmian w Regulaminie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.

